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        Łęczyca, dnia 23 marca 2022 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 

 
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ŁĘCZYCY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ASYSTENTA 
OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 

 
I. Nazwa i adres jednostki:  

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY, ul. Ozorkowska 8; 99-100 
Łęczyca 
 

II. Określenie stanowiska:  
OPIEKUN OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  
 

III. Rodzaj zatrudnienia:  
UMOWA ZLECENIA  
 

IV. Przewidywany termin zatrudnienia:  
KWIECIEŃ 2022 R. – GRUDZIEŃ 2022 R. 
 

V. Wymagania niezbędne: 
1. obywatelstwo polskie lub inne pozwalające na legalne podjęcie pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
2. pełna zdolnos c  do czynnos ci prawnych oraz do korzystania z pełni praw 

publicznych, 
3. dyspozycyjnos c , 
4. niekaralnos c  za przestępstwa popełnione umys lnie. 

 
VI. Kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna osobistego osoby 

niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć: 
1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących 

kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun 

medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;  

 
1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej 

i pracy socjalnej (symbol 3412).  
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2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w 

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie 

zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; 

3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są 

członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę 

niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest 

przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  

/za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, 

teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym z uczestnikiem Programu/. 

 

 

VII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej polega na: 

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; 

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez 

uczestnika miejsca; 

3. załatwianiu spraw urzędowych; 

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 

5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej 

lub przyprowadzaniu ich z niej. 

/usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w 

przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi /. 

6. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 3 do 

niniejszego ogłoszenia.  

 
 

VIII. Wymiar i zakres usług opiekuńczych 
Ilos c  dni w tygodniu s wiadczonych usług oraz zakres zleconych czynnos ci, zalez ec  
będzie od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Na kaz dego z uczestniko w programu 
przypadac  będzie 360 godzin w skali jednego roku. Liczba godzin moz e ulegac  
zmniejszeniu lub zwiększeniu w zalez nos ci od potrzeb oso b objętych usługami 
asystenckimi. 
 

IX. Wynagrodzenie: 
Za s wiadczone usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przysługiwac  
będzie wynagrodzenie w wysokos ci 32,00 zł brutto wraz z pochodnymi lez ącymi po 
stronie pracodawcy za kaz dą godzinę zegarową wykonanego zlecenia. 
 

X. Miejsce wykonywania usługi: 
Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne 
miejsca niezbędne do wykonywania czynnos ci wynikające z zakresu obowiązko w. 
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XI. Wymagane dokumenty: 
1. CV;  
2. Kserokopie dokumento w potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy 

zawodowej. 
3. Os wiadczenie o niekaralnos ci. 
4. Os wiadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na 

stanowisku opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej. 
5. Os wiadczenie o niekaralnos ci za przestępstwo popełnione umys lnie lub umys lne 

przestępstwo skarbowe. 
6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze. 
7. Podpisane Os wiadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o 

naborze.  
8. Podpisany zakres czynnos ci w ramach usług asystenta tj. załącznik nr 3 do 

niniejszego ogłoszenia o naborze. 
9. Podpisaną Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia o 
naborze. 
 

 
XII. Miejsce i termin składania dokumentów: 

1. w Sekretariacie Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. 
Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca 

2. pocztą na adres Os rodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i 
nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z 
dopiskiem: „Opiekun osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

3. e-mailem (skany dokumento w) na adres sekretariat@mopsleczyca.pl (z 
obowiązkiem dostarczenia oryginało w dokumento w na rozmowę 
kwalifikacyjną),  

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
08 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00. Dokumenty, kto re wpłyną do Os rodka po upływie wyz ej 
okres lonego terminu nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (https://mopsleczyca.bip.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8. 
 
 

XIII. Dodatkowe informacje: 
Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny. 
Z uwagi na specyfikę usług Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 
może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług. 
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Załącznik Nr 1 

Kwestionariusz osobowy  

 

1. Imię (imiona) i nazwisko:……………………………….......................................................... 

2. Data urodzenia: ……………………………………................................................................. 

3. Obywatelstwo: ……………………………………….............................................................. 

4. Dane kontaktowe – nr tel. kandydata: ………………….………………………..................... 

5. Wykształcenie: 

…………………………………………………………………………................................... 

     (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

……………………………….……………………………………………................................... 

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

• Wykształcenie uzupełniające: 

……………………………………………………………………………..........……..............

.................................................................................................................................................... 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

 

• Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: 
……………………………………………………………………………………………....................

..............................................…………………………………………………………………………

…………………………….............................………………………………………………………

…………………………………………................................................……………………………… 

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

• Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: 

………………..……………………………………………………………………………………

……………….....................………….…...…......……………………….………………………..

...................................................……........……...............................................................................

................................................................................................. 
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

• Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

 

…...........................            .................................................      
(miejscowość i data)                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
   

 
* niepotrzebne skreślić 
  

mailto:sekretariat@mopsleczyca.pl
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Załącznik Nr 2 
O ś w i a d c z e n i e  

 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………..…................................. 
                                                     /imię i nazwisko/ 

 
zamieszkały/a ……………………………………………………………................................... 

                                                /dane kontaktowe wskazane przez osobę/ 
 

 

o ś w i a d c z a m  
 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że: 
 

• posiadam obywatelstwo polskie*, 
• posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego 

obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa             wspólnotowego, 
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium                                   Rzeczypospolitej 
Polskiej*, 

• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 
• korzystam z pełni praw publicznych, 
• nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, 
• nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo              

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zobowiązuję się 
wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w 
przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do 
zatrudnienia w Urzędzie, 

• nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa,  
o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach              publicznych, 

• nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych*, 

• charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny  
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy              moich 
danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku  z naborem na stanowisko 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i 
dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej 
RODO, 

• w przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łęczycy moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku 
z naborem, na czas realizacji umowy  o pracę, zgodnie z RODO. 
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Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy                   
Społecznej  w Łęczycy; 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8, tel.: 24 721 28 42 fax.: 24 721 28 42, 
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl. 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy                      
Społecznej w Łęczycy; tel. + 48 505 113 603, e-mail:  iodo@adres.pl. 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne 
stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

4. dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich               
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

 
 
 
 

.................................................................   ....................................................   

    /miejscowość, data/                                 /podpis/ 
 

*jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem „x” 
 
 

  

mailto:sekretariat@mopsleczyca.pl


 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY  

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY  

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA MIASTA ŁĘCZYCA 

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8, tel./fax 024 721 23 71; www.mopsleczyca.pl; e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl 

Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka 
  

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.  

Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mopsleczyca.pl w zakładce RODO. 

 

Załącznik Nr 3 
 

Zakres czynności w ramach usług asystenta  

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 
 

Zakres czynności w szczególności dotyczy: 

 

1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i 
czynnościach pielęgnacyjnych: 

a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli ☐; 

b) czesaniu ☐; 

c) goleniu☐; 

d) obcinaniu paznokci rąk i nóg☐; 
e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w 

łóżku☐; 

f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń☐; 

g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów☐; 

h) słaniu łóżka i zmianie pościeli☐; 
 

2) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w 
przypadku samodzielnego zamieszkiwania):  

a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz 

wynoszeniu śmieci☐; 
b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie  osoby niepełnosprawnej w 

sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie 
towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie 
koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub 

wózka sklepowego, pomoc przy kasie)☐; 

c) myciu okien☐; 
d) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne 

funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do 

zębów, elektryczna golarka, etc.)☐; 
e) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni 

(w obecności osoby niepełnosprawnej)☐; 

f) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go☐; 
g) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, 

szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej)☐; 
 

3) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:  

a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej☐; 
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b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, 

otwieranie drzwi)☐; 

c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym☐; 
d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, 

pociągu☐; 
e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do 

transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami☐; 
f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub 

asystenta☐; 
 

4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:  

a) wyjście na spacer☐; 
b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, 

restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.☐; 
c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. 

rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, 

wypełnianiu formularzy)☐; 
d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym 

komunikowaniem się; 

e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze☐; 
f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów 

rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni☐; 
g) wsparcie w załatwianiu spraw  w punktach usługowych (w obecności osoby 

niepełnosprawnej)☐. 
 
 
 

Wyrażam zgodę na wykonywanie 
powyższych czynności i jednocześnie 

oświadczam, że posiadam odpowiednie 
predyspozycje do wykonywania ww. 

czynności. 

 
 

Łęczyca, dn. ……………………2022 r.     ………………………………………………………. 
           Podpis  
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Załącznik Nr 4 
 

Klauzula informacyjna w ramach Programu  
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 

 

Zgodnie z art. 13 i art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Łęczycy; 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8, tel.: 24 721 28 42 fax.: 24 721 28 
42, e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl  

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iodo@adres.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Programu Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, w tym 
rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. w związku 
z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, 
na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której 
dane dotyczą, w tym do wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej wynikających z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, przyjętego na podstawie 
ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1787). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 
przechowywania i archiwizacji dokumentacji, tj. przez 10 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym rozpatrzono wniosek. 

6. Źródłem pochodzenia danych osobowych mogą być wnioskodawcy, tj. osoby 
niepełnosprawne, rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby 
zatrudnione/świadczące/realizujące usługi asystenta. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty realizujące świadczenie w imieniu 
administratora na podstawie umów cywilnoprawnych. Dane osób fizycznych przetwarzane 
przez Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łęczycy, w szczególności 
dane osób świadczących/realizujących usługi asystenta na rzecz uczestników Programu lub 
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opiekunów prawnych mogą być udostępniane Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub 
Wojewodzie Łódzkiemu m.in. do celów sprawozdawczych czy kontrolnych.2) 

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzyskania 
ich kopii, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl).  
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, 
a administratorowi nie wolno juz  przetwarzac  tych danych osobowych, chyba z e wykaz e on 
istnienie waz nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
intereso w, praw i wolnos ci osoby, kto rej dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczen .  

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia do Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 lub realizacji Programu jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie.  

 

 
2) W przypadku udostępniania Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej danych osób fizycznych gmina/powiat (należy wskazać nazwę gminy/powiatu) 
zrealizuje w imieniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej obowiązek wynikający z art. 14 RODO i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych 
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Klauzulę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej stanowi załącznik nr 14 do Programu. 
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